Handgjort papper
Material till formen
4 st bräder ca 17 cm långa
4 st bräder ca 24 cm långa
ett finmaskigt nät
hammare och spik
nubb, häftapparat eller häftstift

Spika ihop formen
Spika ihop två likadana formar. Spänn nätet
över den ena. Fäst det på utsidan av formen.

För papperstillverkningen
en hink
en elvisp
en stor balja
hushållsdukar, tunna disktrasor
Papperspress tillverkad av två skärbrädor och fyra tvingar

Använd returpapper
Vilket returpapper du använder beror på vad du sedan vill göra med de nya pappersarken.
Kanske vill du att papperet ska få någon speciell färg. Om du vill kunna måla på arken är det bäst
att inte blanda i för mycket tidningspapper. Trycksvärtan ger ett mörkt papper.
Välj helst papper som inte är så styvt t ex teckningspapper och pappershanddukar.
Cellstoff i blandningen gör att pappersarken håller ihop bättre.

Så här gör du papperet:
1. Riv papper och cellstoff i små bitar, ca 2 - 3 cm stora. Lägg dem i baljan och häll på vatten så det
täcker. Låt det stå minst 1 timme, men helst till nästa dag.
2. Häll över massan i en hink och vispa sönder den med en elvisp tills det liknar gröt.
3. Häll tillbaka den finfördelade massan i baljan och tillsätt vatten. Det ska vara mycket vatten i
förhållande till massa. Rör om.
4. Håll ramen med myggnätet uppåt, lägg deckeln ovanpå. Doppa snabbt ner detta i baljan.
Då kommer massa att samla sig ovanpå myggnätet. Ta upp och låt vattnet rinna av. Deckeln är till för
att ge papperet raka kanter.
5. Stjälp över det våta pappersarket på en disktrasa,. Lägg en ny disktrasa ovanpå och lägg detta i
pressen. Pressa ur vattnet. Det går bra att pressa flera på en gång. Som press kan du använda två
träskivor och fyra skruvtvingar.
6. Lossa papperet från disktrasan och du har nu ett vått pappersark. Torka det i torkskåp eller häng
upp arken med klädnypor på en lina.

Använd fantasin!
Av papperet kan du göra allt möjligt - använd din fantasi! Prova att göra julkort, ramar,
passepartouter eller pärmar. Det går också att pressa fast t ex löv och fjädrar i arket.

